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Raniseptol spray na rany 125 ml
 

Cena: 21,99 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Produkt dostępny

Opakowanie 125 ml

Postać Aerozole

Producent NATUR PRODUKT

Rodzaj rejestracji Wyrób medyczny

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Wstęp
Wyrób medyczny Raniseptol w postaci sprayu na rany jest produktem o działaniu antybakteryjnym, który wspomaga gojenie się skóry i
zabezpiecza ją przed infekcją. Spray Raniseptol wskazany jest wyłącznie do użytku zewnętrznego. Przeznaczony jest dla pacjentów
dorosłych, młodzieży oraz dzieci od 7. roku życia. Dopuszczalne jest też korzystanie z wyrobu medycznego w przypadku dzieci w wieku
poniżej 7 lat, ale wyłącznie po wcześniejszej konsultacji z lekarzem. Do sprayu na rany Raniseptol dołączona jest gratis pianka
Raniseptol panthenol o pojemności 50 ml.

Na co jest spray Raniseptol? Wskazaniem do stosowania wyrobu medycznego jest leczenie skaleczeń i zadrapań. Produkt może być
też pomocny w przypadku leczenia poparzeń lub odleżyn. Produkt łagodzi też stany zapalne i może wspierać leczenie infekcji skóry oraz
błon śluzowych. Spray Raniseptol tworzy na powierzchni uszkodzenia skóry specjalny film ochronny. Ma on działanie antybakteryjne, a
dodatkowo zabezpiecza ranę przed działaniem czynników zewnętrznych i nadmierną utratą wody. Wyrób medyczny nawilża też ranę
oraz zapewnia jej korzystne środowisko do gojenia się, przeciwdziałając jednocześnie możliwym zakażeniom skórnym. Wysoki stosunek
powierzchni nanocząsteczek srebra do ich masy i jednocześnie ich duża powierzchnia aktywna sprawiają, że produkt może wpływać na
mikroorganizmy, wykazując działanie antybakteryjne i antyseptyczne.

W opakowaniu znajduje się 125 ml sprayu na rany Raniseptol. W skład produktu wchodzi nanosrebro aXonnite, hialuronian sodu oraz
gliceryna, a także kwas cytrynowy i woda. W zestawie gratis znajduje się pianka Raniseptol panthenol o pojemności 50 ml.
Rekomendowane przez producenta dawkowanie Raniseptol powinno być przestrzegane, chyba że lekarz je zmodyfikuje. Każdorazowo
przed planowanym użyciem produktu Raniseptol należy wstrząsnąć jego opakowaniem. Uszkodzone miejsce skóry powinno zostać
dokładnie oczyszczone i osuszone, zanim pacjent wykorzysta wyrób medyczny Raniseptol. Spray należy aplikować na uszkodzenie
skórne z odległości około 10 cm. Dopuszczalne jest zarówno pryskanie wyrobem medycznym Raniseptol na uszkodzenie skórne, jak i
jego przecieranie wacikiem kosmetycznym zwilżonym w produkcie. Spray na rany Raniseptol powinien być stosowany 2–3 razy
dziennie po 2–4 dawki, zależnie od potrzeb. Spray na rany Raniseptol nie powinien być stosowany dłużej niż 7 dni.
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Działania niepożądane sprayu na rany Raniseptol nie zostały dotychczas stwierdzone. Wyrób medyczny Raniseptol nie może być
jednak stosowany przez każdego, gdyż posiada przeciwwskazania. Nie należy z niego korzystać w przypadku nadwrażliwości na
którykolwiek z jego składników. Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy uczulenia na preparat, należy zaprzestać jego dalszego stosowania i
skonsultować się z lekarzem. Przeciwwskazaniem jest też nadwrażliwość na srebro metaliczne. W czasie stosowania produktu należy
unikać jego kontaktu z oczami. Ewentualne stosowanie wyrobu w ciąży lub w czasie karmienia piersią należy omówić z lekarzem.

Skład
Woda, gliceryna, nanosrebro aXonnite, hialuronian sodu, kwas cytrynowy.

Wskazania i działanie

Działa antybakteryjnie.
Wspomaga regenerację naskórka i błon śluzowych.
Zapobiega powstawaniu zakażeń zmian skórnych.
Łagodzi stany zapalne skóry.
Wspomaga leczenie poparzeń, odleżyn, skaleczeń, zadrapań.
Nanosrebro znane jest z silnego antybakteryjnego i antyseptycznego działania.

Swą skuteczność zawdzięcza wysokiemu stosunkowi powierzchni nanocząsteczek do ich masy oraz ich dużej
powierzchni aktywnej, posiadającej zdolność oddziaływania na mikroorganizmy.
Składniki zawarte w wyrobie medycznym Raniseptol tworzą na powierzchni skóry ochronny, antybakteryjny film,
przeciwdziałający czynnikom zewnętrznym , nawilżający i zabezpieczający przed nadmierną utratą wody. W ten sposób
wyrób medyczny zapewnia korzystne środowisko gojącym się ranom.
Pomaga on także chronić skórę przed infekcjami bakteryjnymi oraz pomaga zapobiegać powstawaniu zakażeń
skórnych.

Przeciwwskazania
Nadwrażliwość na którykolwiek ze składników preparatu.

Dawkowanie

Dokładnie oczyścić i osuszyć uszkodzone miejsce przed aplikacją;
Przed użyciem wstrząsnąć;
Aplikować z odległości ok. 10cm;
Pryskać bezpośrednio na uszkodzoną skórę lub przecierać zwilżonym wacikiem kosmetycznym;
Stosować 2-3 razy dziennie po 2-4 dawki lub w zależności od potrzeb
Wyłącznie do użytku zewnętrznego. Stosować maksymalnie przez 7 dni. Produkt przeznaczony dla dorosłych i dzieci powyżej 7
roku życia. W przypadku dzieci poniżej 7 roku życia, wyrób medyczny może być stosowany tylko po konsultacji z lekarzem.

Informacje dodatkowe
W razie pytań lub wątpliwości służymy Państwu pomocą pod adresem bok@aptekaotc.pl.
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